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Abstract
Objective: Attitudes reflect our feelings about the world phenomena. Researchers believe that the attitudes of people who stutter are a main part
of disorder as their motor speech failures, and should be addressed in the assessment and treatment. The Communication Attitude Test for Adults
(BigCAT) is an instrument that assesses speech related attitudes in adults who stutter. The purpose of this study was to investigate the quality of
translation, validity and reliability of the Persian version of the BigCAT.
Methods: This study was carried out on 17 adults who stutter involving 13 males and 4 females (mean age=25.5, SD=4.07). After the translation
of the test and its equalization to Persian Language, content validity was determined by the opinions of experts. Then the criterion validity with
S24’s test of communication attitude was determined in people who stuttered. The reliability was examined using Cronbach’s alpha and testretest reliability.
Results: All BigCAT’s items had a good and suitable translation and good content validity (CVR<0.75). There was a high correlation between
BigCAT and S24 (r=0.84, P<0.001). The Cronbach’s alpha for BigCAT’s items was 0.86. The single measure ICC for test-retest reliability was
0.89 with a 95% confidence interval from 0.730 to 0.960.
Conclusion: The results of this study confirm that the Persian version of the BigCAT is a reliable and internally consistent measure of the speechassociated attitude that Persian People who stutter have about their speech competences.
Keywords: Stuttering, Reliability, Validity, Attitude, Communication Attitude Test for adults.
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1مجله مطالعات ناتوانی 1۳۹۵؛ (۲11-۲1۵ :)۶

مقاله پژوهشی اصیل

انتشار برخط اسفندماه 1۳۹۵

مطالعۀ مقدماتی :تهیۀ نسخۀ فارسی آزمون نگرش ارتباطی «بیگکَت» در بزرگساالن مبتال به
وحید ولینژاد* ،1فریبا یادگاری ،۲مارتین وانرایکهم ،۳سلمان عبدی ،۴احسان شکاری ،۵سیدصادق رحیمی،۶
بهنام ترابیان

بادی۷

توضیحات نویسندگان:

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد گفتاردرمانی ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،تهران ،ایران؛
 .۲استاديار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،تهران ،ایران؛

 .۳استاد دانشگاه مرکزی فلوریدا ،گروه علوم و بیماریهای ارتباطی ،دانشگاه مرکزی فلوریدا ،اورالندو ،ایاالت متحده آمریکا؛
 .۴دانشجوی کارشناسی ارشد گفتاردرمانی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران؛
 .۵کارشناس ارشد گفتاردرمانی ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،اصفهان ،ایران؛
 .۶دانشجوی کارشناسی ارشد گفتاردرمانی ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،تهران ،ایران؛
 .۷دانشجوی کارشناسی گفتاردرمانی ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،تهران ،ایران.

*آدرس نویسندٔه مسئول :تهران ،اوین ،خیابان کودکیار ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،گروه آموزشی گفتاردرمانی؛ *تلفن۰۹1۸۸۸۷1۷۲1 :؛ *رایانامهfaribayadegari@yahoo.com :

تاریخ دریافت ۷ :آذر 1۳۹۴؛ تاریخ پذیرش 1۳ :آذر 1۳۹۴

چکیده

هدف :نگرشها نشاندهندٔه احساسات ما درمورد پدیدههای این جهان هستند .محققان بر این باورند که نگرشهای مربوط به گفتار در افراد مبتال به لکنت ،مانند تظاهرات
حرکتی گفتار ،بخش اصلی از اختالل است و باید در ارزیابی و درمان موردتوجه قرارگیرد .آزمون نگرش ارتباطی در بزرگساالن «بیگکَت» ابزاری است که نگرش ارتباطی را در

بزرگساالن دارای لکنت میسنجد .هدف پژوهش حاضر بررسی مقدماتیِ ترجمه ،روایی و پایاییِ آزمون «بیگکت» در بزرگساالن فارسیزبان مبتال به لکنت است.

روشبررسی :این پژوهش از نوع مقطعی و توصیفی-تحلیلی بود و روی 1۷فرد بزرگسال فارسیزبان مبتال به لکنت ،شامل 1۳مرد و ۴زن (میانگین سنی=  ۲۵٫۵سال،

 )SD=۴٫۰۷اجرا شد .بعد از ترجمه و معادلسازی آزمون بیگکت به زبان فارسی ،روایی محتوایی آن براساس نظر صاحبنظران مشخص شد .سپس بررسی رواییِ همزمان این

آزمون بههمراه آزمون نگرش ارتباطی  ۲۴Sبر روی افراد مبتال به لکنت انجام شد .اعتبار آزمون با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و اعتبار آزمون-بازآزمون محاسبه شد.

یافتهها :تمامی آیتمهای آزمون دارای ترجمۀ و روایی محتوایی مناسب و مطلوب بودند ( .)CVR<۰٫۷۵بین دو آزمون بیگکت و  ،۲۴Sهمبستگی باالیی وجود داشت

( )r= ۰٫۸۴ ،p<۰٫۰۰1و ضریب آلفای کرونباخ برای کل آزمون ۰٫۸۶ ،بهدست آمد .همچنین نسخۀ فارسی بیگکت ،پایایی آزمون-بازآزمون باالیی داشت ( ،ICC=۰٫۸۹با
فاصلۀ اطمینان ۹۵درصد بین  ۰٫۷۳۰و .)۰٫۹۶۰
نتیجهگیری :نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این است که نسخۀ فارسی آزمون بیگکت از روایی و اعتبار مناسبی برای بزرگساالن فارسیزبان مبتال به لکنت برخوردار است.

کلیدواژهها :لکنت ،روایی ،اعتبار ،نگرش ،آزمون نگرش ارتباطی بزرگساالن.

حق انتشار محفوظ است ©  ، ۱۳۹۵مجله مطالعات ناتوانی .این یک مقاله با دسترسی آزاد است که تحت مجوز اختیار-غیرتجاری  ۴٫۰بینالمللی (https://creativecommons.org/licenses/by-
 )nc/4.0/deed.faمنتشر شده است که به شما اجازه میدهد که مواد منتشر شده در این مقاله را با شرط ارجاع مناسب به نسخٔه اصلی ،بهطور غیرتجاری نسخهبرداری و توزیع کنید.
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لکنت زبان

۱

مقدمه

اطالعات ،میتواند تصمیمات بالینی مناسبی را اتخاذ نماید (.)1۳

لکنت پدیدٔه پیچیدٔه روانی-حرکتی است که در روند طبیعی گفتار،
بهصورت تکرار ،گیر و کشیدهگویی بروز مییابد ( .)1شیوع لکنت در
حدود  ٪1است و در کودکان پیشدبستانی ۳ ،تا ۵درصد کل جمعیت
را تشکیل میدهد .همچنین در پسران ۳ ،تا  ۴برابر بیشتر از دختران
سنین  1۵تا  ۳۹سال ٪۰٫۷ ،و در سنین باالی ۴۰سال ٪۰٫۵ ،برآورد
شده است ( .)۲افرادی که لکنت دارند ،اختالالتی در جریان گفتارشان
تجربه میکنند که این اختالالت منجر به ایجاد واکنشهای عاطفی،
شناختی و رفتاری نامناسبی میشوند ( .)۳لکنت ،اختاللی پیچیده و
دارای ماهیت چندبُعدی است و چیزی فراتر از ویژگیهای ظاهری در
این اختالل وجود دارد ( .)۴شاید مشهورترین توصیف در این زمینه،
فرضیۀ کوه یخ شیهان باشد .جوزف شیهان 2لکنت را مشابه یک کوه یخ
توصیف کرد که دارای یک بخش آشکار و یک بخش پنهان است .بخش
آشکار ،آن بخش از کوه یخ است که در باالی سطح آب قرار دارد و
فقط ده درصد از تمام آن را تشکیل میدهد؛ معادل این قسمت در
اختالل لکنت ،ویژگیهای ظاهری مانند قفل ،تکرار ،کشیده گویی
است .نود درصد باقیمانده ،زیر آب است و نمیتوان آن را مشاهده
کرد؛ این بخش شامل رفتارهای اجتنابی و احساسات و عواطفی است
که در اثر لکنت در فرد به وجود میآیند (.)۵
اخیرأ بسیاری از مطالعاتی که درمورد لکنت انجام میشود ،به
فاکتورهای روانشناختی افراد اختصاص یافته است؛ این فاکتورهای
روانشناختی شامل نگرش ،خودمفهومی ،تطابق و شخصیت است .در
کشور ما نیز مطالعاتی در این زمینه صورت گرفته است ( .)۶متغیرهای
شخصیت در مطالعاتی که درمورد افراد مبتال به لکنت انجام شده شامل
درونگرایی ،برونگرایی ،اضطراب و عصبانیت میباشد ( .)۷نگرشها
احساساتی هستند که بخشی از اعتقادات فرد را تشکیل میدهند.

عواطف و واکنشهای سازشی افراد مبتال به لکنت ،برای تعیین ماهیت
چندبُعدی این اختالل الزم است .ناروانیهای گفتاری حتی زمانی که به
نوع یا میزان خاصی محدود باشند ،یا بسیار دقیق تعریف شده باشند،
برای تشخیص دقیق لکنت از ناروانی طبیعی یا برای تمایز افرادی که
لکنت دارند از افرادی که لکنت ندارند ،کافی نیستند ()1۴؛ لذا بهلحاظ
تشخیصی مناسب نیست که یک شخص را مبتال به لکنت بنامیم مگر
اینکه عالوهبر ناروانیهای بارز او به عوامل همراه با ناروانی ،مانند
احساسات ،نگرش ها ،و دیگر عوامل رفتاری نیز توجه داشته باشیم
(.)1۵
درمانگرانی که مستقیماً با نگرشهای گفتاری افراد دارای لکنت کار
میکنند  ،نقش شناخت را در شروع و رشد اختالل ،موردتأکید قرار
دادهاند .بدینترتیب ارزیابی و درمان افراد مبتال به لکنت نباید فقط
روی گفتار فرد متمرکز شود ( .)1۸-1۵شواهدی وجود دارد که
نگرشهای منفیِ فرد مبتال به لکنت احتمال بازگشت درمان را باال
میبرد ()1۹؛ درحالیکه نگرشهای مثبت دربارٔه تواناییهای گفتاری،
به نگهداری بلندمدت پیشرفت کمک میکند (« .)1۴،۲۰بیگکت »
۳

یک آزمون خودگزارشی نگرشهای مربوط به گفتار است که در سال
 ۲۰11توسط وانرایکهم و بروتن برای ارزیابی نگرش بزرگساالن مبتال
به لکنت ساخته شد .در این مطالعه ،آزمون بیگکت روی ۹۶فرد دارای
لکنت و ۲1۶فرد بدون لکنت اجرا شد .ضریب آلفای کرونباخ برای
اعتبار درونی این آزمون ۰٫۸۵ ،برای غیرلکنتیها و  ۰٫۸۴برای لکنتیها
برآورد شد ( .)۲1با توجه به اهمیت نگرش در ارزیابی و درمان افراد
با لکنت و با توجه به نبود یک ابزار قدرتمند برای ارزیابی نگرش در
ایران ،در این مطالعۀ ترجمه ،روایی و اعتبار آزمون نگرش ارتباطی
بزرگساالن (بیگکت) بررسی شد.

روشبررسی

تعریف دیگر نگرش که در اختالالت گفتاری (مانند لکنت) استفاده

2

میشود ،عبارت است از ادراکی که فرد از گفتار خود دارد (.)۸

مطالعۀ حاضر از نوع مقطعی و توصیفی-تحلیلی بود که در آن

نوجوانان و بزرگساالن با لکنت ،نگرشهای منفی بسیاری دربارٔه خود

1۷بزرگسال مبتال به لکنت بررسی شدند .نمونهگیری بهروش آسان و

دارند که ناشی از تجربۀ چندینسالۀ لکنت است ( .)1۰ ،۹طی

در دسترس از کلینیکهای دولتی وابسته به دانشگاه علوم بهزیستی و

سالهای اخیر ،ارتباط بین اختالل گفتاری و نگرش ارتباطی ،توجه

توانبخشی و کلینیکهای خصوصی شهر تهران انجام گرفت .گروه افراد

محققان این زمینه را به خود جلب کرده است ( .)۸درمانگران و

مبتال به لکنت متشکل از 1۳مرد و ۴زن بود .معیارهای ورود به مطالعه

محققان عنوان میکنند که لکنت یک اختالل چندبُعدی است که

را این موارد تشکیل میداد -1 :سن باالی  1۸سال؛  -۲فارسیزبان

نگرشهای مربوط به گفتار ،نقش مهمی در ارزیابی و درمان آن دارند

بودن؛  -۳وجود لکنت با تشخیص آسیبشناس گفتار و زبان از طریق

( .)11عواطف منفیِ وابسته به لکنت بههمراه رفتارهای ارادی که

محاسبۀ درصد لکنت از نمونۀ گفتار فرد .معیارهای خروج از مطالعه

بهمنظور اجتناب ،فرار یا پنهانکردن آشفتگیهای روانی گفتار صورت

شامل موارد زیر بود -1 :وجود سابقۀ اختالالت عصبشناختی و

میگیرد و همچنین نگرشهای مخرب نسبت به گفتار ،میتواند عامل

روانشناختی در افراد با لکنت (تشخیص با پرسش از درمانگر و بررسی

تفاوت لکنت و ناروانی طبیعی باشد  .این متغیرها ،اخیرأ در تحقیقات

پروندٔه وی)؛  -۲وجود سابقۀ مشکالت گفتار و زبان ،از قبیل

مختلف ،از جمله تحقیق وانرایکهم ،بروتن و هرناندز ()۲۰۰۵

مشکالت تولیدی ،مشکالت یادگیری ،اختالالت صوتی و کمشنوایی؛

مشخص شده است و در ارزیابی کودکان حتی ۴-۳ساله ارزشمند

 -۳عدم پاسخدهی به تمامی سؤاالت پرسشنامه توسط آزمودنیها.

است  .طبق نظر رایلی این عواطف منفی ،عواملی درونی هستند و افراد

مراحل اجرای پژوهش ،شامل ترجمۀ آزمون ،بررسی روایی محتوا،

مبتال به لکنت بر اهمیت آنها اذعان دارند ( .)1۲بهعبارتدیگر ،عوامل

بررسی روایی مالکی ،بررسی اعتبار آزمون-بازآزمون و نهایتاً

درونی ،جنبهای مهم از اطالعاتند که درمانگر با در دستداشتن این

تجزیهوتحلیل دادهها بود .در مرحلۀ اول پس از تهیۀ آزمون و کسب

2.

3.BigCAT(Communication
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میباشد .شیوع لکنت در ایران ،در سنین  ۵تا  1۴سال ٪1٫۳ ،و در

تحقیقات نشان داده است که ارزیابی نگرشهای مربوط به گفتار،

اجازٔه کتبی جهت ترجمۀ آن به زبان فارسی از نویسندٔه آزمون و امضای

1۸جمله از بیگکت بهصورت «درست» و 1۷جمله بهصورت «غلط»

تفاهمنامه ،ترجمۀ آزمون آغاز شد .روند ترجمۀ نسخۀ فارسی بیگکت

پاسخ داده شود ،نشاندهندٔه نگرش منفی دربارٔه گفتار و تواناییهای

به اینصورت انجام شد که ابتدا ،متن بیگکت توسط دو مترجم

گفتاری در نظر گرفته میشود .به هر پاسخی که نشاندهندٔه نگرش

حرفهای خارج از مطالعه که زبان مادری آنها فارسی بود و تجربه و

منفی باشد ،نمرٔه  1و به پاسخهایی که نگرش منفی را بازتاب نمیدهند،

این دو مترجم خواسته شد تا در صورت نیاز برای برخی از واژهها،
عبارات یا جمالت موجود در مقیاس ،فهرستی از ترجمههای جایگزین

تا راهنمای آزمون را با توجه به دستورالعمل انجام تست بیگکت ،با

احتمالی را تهیه نمایند .سپس در جلسهای با نویسندٔه اول ،این دو

صدای بلند برای آزمودنیها بخوانند .سپس از آزمودنیها پرسیده شد

ترجمه مقایسه شد .در این مرحله تأ کید بر معادلسازی مفهومی واژهها،

که آیا سؤالی درمورد دستورالعمل و آنچه باید انجام دهند ،دارند؟ پس

عبارات یا جمالت موجود در آزمون بود و پس از ایجاد توافق ،یک

از این مرحله ،شرکتکنندگان آموزش داده میشدند تا تمام سؤاالت

نسخۀ اولیه تهیه شد .این متن ترجمهشدٔه فارسی (بدون اینکه متن

بیگکت را پاسخ دهند .اگر آزمودنی سؤالی داشت ،درمانگر پاسخ او

اصلی انگلیسی در دسترس محقق ایرانی باشد) بهصورت رو در رو از

را میداد؛ سپس دستورالعمل ،دوباره با صدای بلند خوانده میشد و

طریق اسکای پ 4با سازندٔه اصلی آزمون ،بهصورت شفاهی به زبان

پس از آن ،پرسشنامه به آزمودنی داده میشد تا آن را تکمیل کند.

انگلیسی برگردانده شد و همزمان توسط نویسندٔه آزمون با متن اصلی

جهت انجام تحلیل دادهها از آزمون همبستگی پیرسون ،ضریب

آن انطباق داده شد و درنهایت مورد ویرایش قرار گرفت .بعد از توافق

همبستگی درون ردهای ( )ICCو آزمون  tمستقل و نرمافزار SPSS-1۶

با تهیهکنندٔه آزمون درمورد صحت ترجمه و بحث در مورد تناسب

استفاده شد.

فرهنگی هر آیتم ،نسخۀ نهایی فارسی بیگکت برای تحقیق استفاده

این مطالعه ،موردتأیید کمیتۀ اخالق پژوهش در دانشگاه علوم بهزیستی

شد.

و توانبخشی قرار گرفت .رعایت مالحظات اخالقی در این پژوهش

بررسی روایی آزمون بیگکت در ابتدا شامل روایی محتوایی بود و

همراه با کسب رضایت آگاهانه از بیماران تکمیل گردید.

توسط ۸آسیبشناس گفتار و زبان براساس مقیاس سهدرجهای
«ضروری میباشد»« ،میتوان استفاده کرد ولی ضرورتی ندارد» و
«غیرمرتبط» قضاوت شد .ضریب روایی محتوایی 5قابلقبول براساس
تعداد متخصصینی که روایی محتوا را تعیین میکنند ،متفاوت است.
حداقل ضریب روایی محتوایی قابلقبول براساس ضریب الواشه از نظر
۸متخصص ۷۵درصد میباشد ( .)۲۲برای بررسی روایی وابسته به
مالک ،از آزمون  ۲۴Sاستفاده شد .این مقیاس یک مقیاس معتبر است
که در سال  1۹۶۹توسط اریکسون ساخته شد و شامل ۲۴گویه
میباشد که به بررسی نگرش افراد دارای لکنت نسبت به برقراری ارتباط
میپردازد ( .)1۹افراد مبتال به لکنت باید به سؤاالت بهصورت «بله» یا
«خیر» پاسخ دهند .پاسخهایی که نمایانگر نگرش منفی هستند ،نمرٔه
 1و پاسخهایی که نمایانگر نگرش منفی نیستند ،نمرٔه صفر میگیرند.
بنابراین ،نمرٔه آزمون از  ۰تا  ۲۴است .ترجمه ،روایی و پایایی نسخۀ
فارسی مقیاس  ۲۴Sدر سال  1۳۸۷توسط شفیعی و همکاران بررسی
شد و تمامی سؤالهای آزمون از ترجمه ،پایایی و روایی مناسبی
برخوردار بودند (.)۲۳
به منظور بررسی ثبات بیرونی با استفاده از روش آزمون-بازآزمون ،بعد
از گذشت  ۷تا  1۰روز ،آزمودنیها دوباره آزمون را تکمیل کردند .ثبات
درونی آزمون نیز با استفاده از تعیین ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد.
برای جمعآوری دادهها ،نسخۀ فارسی آزمون نگرش ارتباطی تحت
عنوان بیگکت (آزمون نگرش ارتباطی برای بزرگساالن) به کار گرفته
شد .این آزمون دارای ۳۵آیتم میباشد که در سال  ۲۰11تحتعنوان
نسخۀ بزرگسال آزمون  CATجهت ارزیابی نگرش ارتباطی ساخته شد.
آزمودنی باید به هر آیتم بهصورت «درست» یا «غلط» پاسخ دهد .اگر
Skype
Content Validity Ratio

۳

یافتهها

۹۴درصد افراد مبتال به لکنت ،سن شروع لکنت را بین  ۲تا  1۲سالگی
گزارش کردند؛ درحالیکه هیچکدام سن شروع را بعد از 1۴سالگی
گزارش نکردند .با توجه به عدم وجود مشکالت عصبشناختی و
روانشناختی مشخص شد که ماهیت لکنت آزمودنیها رشدی است.
میانگین سن شرکتکنندگان برابر ۲۵سالو ۶ماه و انحرافمعیار آن
 ۴٫۰۷بود .متغیر میزان تحصیالت در این تحقیق کنترل نشد؛ بنابراین
یکنفر از افراد دارای لکنت تحصیالت زیر دیپلم (۵٫۸درصد)۵ ،نفر
دیپلم (۲۹٫۴درصد) ۴ ،نفر کاردانی (۲۳٫۵درصد) ۵ ،نفر
(۲۹٫۴درصد) کارشناسی و ۲نفر (11٫۷درصد) کارشناسیارشد
بودند1۴ .نفر از افراد مبتال به لکنت ،سابقۀ گفتاردرمانی را در تاریخچۀ
خود گزارش کردهبودند و  ۳نفر نیز خدمات گفتاردرمانی را دریافت
نکرده بودند.
تمامی آیتمهای نسخۀ فارسی آزمون بیگکت ،ضریب روایی-محتوایی
قابلقبولی را کسب کردند ( )CVR>۰٫۷۵که نشاندهندٔه آن است که
تمامی آیتمها دارای روایی محتوایی مناسبی هستند .درمورد روایی
وابسته به مالک ،ضریب همبستگی پیرسون بین آزمون بیگکت و ۲۴S
به میزان  ۰٫۸۴محاسبه شد که نشاندهندٔه ارتباط قوی بین نمرات دو
آزمون بیگکت و  ۲۴Sمیباشد (.)p>۰٫۰۰1
میزان آلفای کرونباخِ کل سؤاالت آزمون برای افراد دارای لکنت ،برابر
 ۰٫۸۶بود که نشان میدهد آزمون بیگکت برای سنجش نگرش ارتباطی
در بزرگساالن از اعتبار درونی قابلقبولی برخوردار است .جهت بررسی
اعتبار آزمون-بازآزمون از تحلیل ضریب همبستگی درونردهای
( )ICCاستفاده شد .پس از اجرای آزمون در مرحلۀ اول ،همان آزمون،

4.

5.
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تسلط کافی به ترجمۀ متون انگلیسی داشتند ،ترجمه شد .همچنین از

نمرٔه صفر داده میشود .بنابراین نمرٔه کلی آزمون بیگکت از  ۰تا ۳۵
است ( .)۲1درمانگرانی که آزمون را اجرا میکردند ،آموزش داده شدند

با همان آزمونگر روی 1۷فرد دارای لکنت با فاصلۀ زمانی 1۰-۷روز

اجرا شد .نتایج این بررسی در جدول شمارٔه ( )1آمده است.

جدول  .1تعیین ضریب تکرارپذیری ( )ICCآزمون بیگکت در افراد دارای لکنت.
مقدار ICC

مقدار p

۰٫۸۹

>۰٫۰۰1

فاصله اطمینان ۰٫۹۵
حد باال حد پایین
۰٫۹۵

و زنان از لحاظ آماری معنیدار نیست.

جدول ( )۲آمده است ،نشان داد که تفاوت بین نگرش ارتباطی مردان
جدول  .۲مقایسۀ میانگین نمرات نگرش ارتباطی میان زنان و مردان در بزرگساالن با لکنت.

۴

میانگین

انحراف معیار

نگرش ارتباطی در بزرگساالن مرد با لکنت

۲۵٫۵۳

۶٫۳۹

نگرش ارتباطی در بزرگساالن زن با لکنت

۳۰٫۲۵

۲٫۲1

بحث

مقدار p

۰٫1۷۶

در دفعات مختلف اجرا همبستگی باالیی وجود دارد.

هدف از پژوهش حاضر بررسی مقدماتی ترجمه ،روایی و پایایی آزمون
نگرش ارتباطی بیگکت در بزرگساالن مبتال به لکنت بود .نتایج این
مطالعه نشان داد که نسخۀ فارسی آزمون بیگکت دارای روایی محتوایی
مناسب میباشد و بنابراین این ابزار در زبان فارسی از لحاظ فرهنگی
تطابق یافته است؛ همچنین نتایج روایی وابسته به مالک ،همبستگی
باالیی را بین نمرات آزمون بیگکت و آزمون  ۲۴Sنشان داد .پس
میتوان نتیجه گرفت که مقیاس  ۲۴Sو آزمون بیگکت هردو به بررسی
یک مفهوم و ساختار موردنظر میپردازند .این یافته با نتایج بررسی و
مقایسۀ نمرات آزمونهای بیگکت و  ۲۴Sکه توسط وانرایکهم و بروتن
انجام شد ،همخوانی دارد (.)11
باتوجه به نتایج بهدستآمده از آلفای کرونباخ برای آیتمهای پرسشنامۀ
بیگکت در افراد مبتال به لکنت ،می توان چنین اظهار کرد که همسانی
درونی بسیار رضایتبخشی در نسخۀ فارسی بیگکت وجود دارد .این
یافته با نتایج مطالعۀ اصلی بیگکت که ضریب آلفای کرونباخ را برای
آیتمهای بیگکت در افراد با لکنت و بدون لکنت که بهترتیب  ۰٫۸۴و

این مطالعه نشان داد که براساس اندازهگیری آزمون بیگکت ،جنسیت
تأثیر قابلتوجهی در نگرش ارتباطی بزرگساالن ندارد .این نتایج با
تحقیقات نسخۀ اصلی بیگکت که تفاوت نگرش ارتباطی در مردان و
زنان را از لحاظ آماری غیرمعنیدار گزارش کرده بود ،همسو است
( .)۲1این نتایج همچنین با مطالعۀ نگرش ارتباطی کودکان مدرسهرو
که دچار لکنت بودند و کودکانی که لکنت نداشتند ،با ,1۲( CAT
 )۲۴-۲۶و نگرش ارتباطی کودکان پیشدبستانی و مهدکودک بهوسیلۀ
کیدی ک ت ( )۲۷همسو است .این دادهها نشان داد که جنسیت
6

بهصورت مستقیم روی اعتقادات گفتاری کودکان و بزرگساالن با لکنت
و عادی اثر نمیگذارد.
این مطالعه با محدودیتهایی نیز روبهرو بوده است که مهمترین آنها
عدم همگنسازی آزمودنیها از نظر متغیرهای زمینهای شغل،
تحصیالت ،وضعیت تأهل و عدم همکاری افراد با لکنت است .الزم
است پژوهشهای دیگری در این زمینه با حجم نمونۀ بزرگتر انجام
شود.

 ۰٫۸۵گزارش کرده بودند ،همسو است ( .)۲1باتوجه به نتایج

۵

بهدستآمده میتوان چنین گفت که نسخۀ فارسی در این تحقیق نیز

نسخۀ فارسی آزمون بیگکت از روایی مناسب و همسانی درونی و

توانسته همگنی در آیتمهای نسخۀ اصلی را حفظ نموده و از این جنبه

تکرارپذیری نسبی و درکل از اعتبار مطلوبی برخوردار است؛ بنابراین

میتوان امیدوار بود که ابزار بهدست آمده با ابزار اصلی مطابقت داشته

این آزمون را میتوان در فعالیتهای پژوهشی و بالینی آینده استفاده

است .همچنین میزان ضریب همبستگی درونردهای برای کل

کرد.

پرسشنامه نشان میدهد که بین نمرات نسخۀ فارسی آزمون بیگکت

KiddyCAT

6.
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